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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 
 
1. Assinale a alternativa que apresenta os estudos que 

seriam desenvolvidos ao provar uma hipótese específica 
acerca da relação de uma doença e uma causa e ao 
conduzir estudos epidemiológicos que se relacionem à 
exposição de interesse com a doença. 

 
(A) Epidemiologia analítica. 

(B) Epidemiologia descritiva. 

(C) Regionalização. 

(D) Descentralização organizacional. 
 

 
 Leia o trecho abaixo para responder às questões 2 e 3. 
 

Apesar de observarmos avanços no Brasil sobre os 

indicadores de mortalidade infantil, infelizmente ainda 

padecemos com os números relacionados à mortalidade 

materna, o que ainda configura-se como um problema de saúde 

pública em várias regiões brasileiras. 

 
2. Sobre o indicador epidemiológico denominado 

“mortalidade materna”, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Afere apenas os óbitos em detrimento de problemas 
de parto. 

II. Tem como denominador o total de habitantes da 
área. 

III. As taxas de mortalidade materna são maiores que a 
de mortalidade infantil. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II, apenas. 
 

 
3. Sobre o indicador de mortalidade infantil, é correto afirmar 

que os óbitos evitáveis ainda representam grande 
relevância e o mais incidente refere-se à 

 
(A) falta de atenção ao parto. 

(B) ação de imunização. 

(C) falta de atenção à gestação. 

(D) falta de atenção ao recém-nascido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. O serviço de vigilância epidemiológica local foi notificado 
sobre uma série de casos de intoxicação alimentar, logo 
após um evento que reuniu cerca de 200 pessoas em um 
local onde foi servida uma refeição aos participantes. Esse 
tipo de caso configura um(a) 

 
(A) epidemia progressiva. 

(B) surto. 

(C) endemia. 

(D) prevalência. 
 

 
5. Em uma cidade com 150 mil habitantes, foram notificados, 

em 2013, cerca de 10 novos casos de tuberculose. No 
local, já havia em tratamento outros 20 casos, mas não 
foram observados óbitos ou curas até o momento da 
notificação de novos casos. De acordo com os dados, é 
correto afirmar que a 

 
(A) incidência da doença em 2013 foi de 30 casos. 

(B) prevalência da doença em 2013 foi de 30 casos. 

(C) prevalência da doença em 2013 foi de 10 casos. 

(D) incidência da doença em 2013 não tem como ser 
descrita.  

 
 

6. O processo saúde-doença tem como premissa a avaliação 
de variáveis envolvidas na manutenção da saúde ou do 
adoecimento. Considerando isso, encaixa(m)-se, como 
variável(is), 

 
I. meio ambiente. 

II. fatores econômicos. 

III. fatores sociais. 
 
 É correto o que está contido em  
 

(A) I, II e III. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I, apenas. 
 

 
 Leia o trecho abaixo para responder às questões 7 e 8. 
 

A edição da Norma Operacional Básica 96 (NOB 96) 

representou uma aproximação mais explícita com a proposta de 

um novo modelo de atenção. Para isso, acelerou a 

descentralização dos recursos federais em direção aos estados 

e municípios. 
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7. Em relação à NOB 96, pode-se afirmar que houve muitas 
inovações. Considerando isso, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. Teve a concepção de saúde ampliada – considera a 

concepção determinada pela Constituição, 
englobando promoção, prevenção, condições 
sanitárias, ambientais, emprego e moradia. 

II. Houve o fortalecimento das instâncias colegiadas e 
da gestão pactuada e descentralizada – consagrada 
na prática com as Comissões Intergestoras e com os 
Conselhos de Saúde. 

III. São autorizadas transferências fundo a fundo (do 
Fundo Nacional de Saúde direto para os Fundos 
Municipais de Saúde), com base na população e 
com base em valores per capita previamente 
fixados. 

 
 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) I, II e III. 
 

 
8. A edição da NOB 96 incentivou os programas dirigidos à 

população mais carente, sendo o(s) programa(s) mais 
expoente(s): 

 
I. Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS). 

II. Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

III. Programa de Combate e Controle da Tuberculose. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) III, apenas. 
 

 
9. No Pacto pela Vida, são firmados compromissos em torno 

das medidas que resultem em melhorias da situação de 
saúde da população brasileira. É(São) considerada(s) 
prioridade(s) em vigência: 

 
I. a saúde do idoso. 

II. a redução das mortalidades infantil e materna. 

III. a promoção da saúde. 

IV. o fortalecimento e a prioridade na atenção 
secundária.  

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e IV, apenas. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) IV, apenas. 

(D) II, apenas. 

10. Muitas ações estão incluídas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que 
apresenta o item que pode ser excluído das áreas de 
atuação.  

 
(A) Manutenção de benefícios sociais. 

(B) Execução de ações de vigilância sanitária. 

(C) Execução de ações de assistência terapêutica. 

(D) Execução de ações de vigilância epidemiológica.  
 

 
11. Em 2013, a cobertura nacional por equipe de saúde da 

família atingiu um marco, pois alcançou, naquele período, 
 

(A) mais de 50% da população. 

(B) mais de 30% da população. 

(C) mais de 20% da população. 

(D) mais de 15% da população. 
 

 
 Leia o trecho abaixo para responder à questão 12. 
 

Ao mesmo tempo em que aspira a ser nacional na 

garantia do direito à saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

deve ser descentralizado nessa responsabilidade. 

 
12. O processo de descentralização em saúde predominante 

no Brasil é político-administrativo e, além da transferência 
da gestão, há também a transferência  

 
I. do poder decisório. 

II. da responsabilidade sobre prestadores de serviços. 

III. de recursos financeiros.   
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) III, apenas. 
 

 
13. A maior parte das ações que são contundentes à atenção 

primária é de responsabilidade principal do poder público 
 

(A) federal. 

(B) estadual. 

(C) municipal. 

(D) da rede privada de saúde. 
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14. Os fundamentos de atenção básica vistos na Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB), promulgada desde 
2006, relacionam 

 
I. o acesso universal contínuo a serviços de saúde 

resolutivos.  

II. o estímulo à participação comunitária. 
 
 Considerando os itens acima, marque V para verdadeiro 

ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.  

 
(   ) Apenas I está relacionado à PNAB. 

(   ) Apenas II está relacionado à PNAB. 

(   ) A PNAB tem como base os itens I e II. 
 

(A) V/ F/ F 

(B) F/ V/ F 

(C) F/ F/ V 

(D) F/ F/ F 
 

 
15. Para ampliar a resolutividade, desde 2008, o Ministério da 

Saúde incentiva a criação dos núcleos de apoio à saúde 
da família, que tem como fundamento o(a) 

 
(A) apoio matricial e parceiro às equipes de saúde da 

família. 

(B) substituição parcial das equipes de saúde da família. 

(C) remodelação da atenção secundária. 

(D) remodelação da assistência privada. 
 

 
16. As equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

podem ser divididas em duas modalidades: NASF I e II, 
sendo que a modalidade NASF I 

 
(A) vincula-se, apenas, a uma equipe de saúde da 

família. 

(B) pode vincular-se, no máximo, a duas equipes de 
saúde da família. 

(C) não pode atuar em área em que haja equipes de 
saúde da família. 

(D) vincula-se dentre oito a vinte equipes de saúde da 
família.  

 
 

17. Em geral, na atenção à saúde no Brasil, considera-se, 
também, a atenção hospitalar, classificando hospitais de 
acordo com porte, perfil e nível de complexidade. Diante 
do exposto, um hospital de pequeno porte seria aquele 

 
(A) com até 100 leitos. 

(B) com até 150 leitos. 

(C) que contém entre 10 e 120 leitos. 

(D) com, no máximo, 50 leitos. 
 
 

18. A interpretação bioética que prioriza temas públicos e 
coletivos em detrimento das questões específicas, 
privadas e individuais seria o conceito de bioética 
 

(A) de situações emergentes. 

(B) de situações persistentes. 

(C) ampliada. 

(D) sanitária. 
 

 
 Leia o trecho abaixo para responder às questões 19 e 20. 
 

“O vigor das explicações unicausais das doenças começa 

a ‘enfraquecer’ após a Segunda Guerra, quando os países 

industrializados começam a vivenciar uma ‘transição 

epidemiológica’, caracterizada pela diminuição da importância 

das doenças infecto-parasitárias como causa de adoecimento e 

morte em detrimento do incremento das doenças crônico-

degenerativas.” 

Educação Profissional e docência em saúde – O território e o 

processo de saúde – Editora Fiocruz. 

 
19. O modelo multicausal das doenças que vigora desde o 

final da Segunda Guerra foi proposto  
 

(A) por Leavell e Clark em 1976. 

(B) pela resolução de Alma-Ata. 

(C) pelo sanitarista brasileiro Nelson de Moraes. 

(D) pelo bioeticista brasileiro Volnei Garrafa.  
 

 
20. No modelo multicausal, existem barreiras que se opõem à 

marcha da doença como, por exemplo, 
 

(A) a prevenção primária e seu modelo sanitário único. 

(B) a promoção da saúde como única alternativa viável. 

(C) as prevenções primária, secundária e terciária. 

(D) apenas os modelos baseados em diagnósticos 
rápidos e precoces.  
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FISIOTERAPIA (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 
 
 
21. Quanto à origem e à inserção de alguns músculos da 

Cintura Escapular, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) O Esternocleidomastoídeo tem sua origem no 
Manúbrio e no Terço Médio da Clavícula e sua 
inserção no Processo Mastoídeo. 

(B) Os Romboides têm sua origem ao longo da Coluna 
Vertebral (C7 – T5) e sua inserção na Borda Medial 
da Escápula. 

(C) O Peitoral Maior tem sua origem no Acrômio e sua 
inserção na Concavidade Lateral da Clavícula. 

(D) O Grande Dorsal tem sua origem na Crista Ilíaca até 
o Ombro e sua inserção no assoalho do sulco 
biciptal do úmero. 

 
 

22. Com relação aos testes especiais, correlacione as colunas 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta. 

 
 Coluna A 
 

1. Sinal de HOMAN. 

2. Teste de Allen. 

3. Teste de Yergason. 

4. Teste de Trendelenburg. 
 
 Coluna B 
 

(   ) Avalia o suprimento sanguíneo da mão. 

(   ) Avalia a força muscular do músculo Glúteo Médio. 

(   ) Usado para testar a presença de tromboses venosas 
profundas. 

(   ) Feito no ombro, avalia a estabilidade da porção 
longa do bíceps. 

 
(A) 2/ 4/ 1/ 3 

(B) 1/ 2/ 3/ 4 

(C) 2/ 4/ 3/ 1 

(D) 4/ 2/ 1/ 3 
 

 
23. São músculos que se inserem na Patela: 
 

(A) Reto Femoral, Sartório, Vasto Medial e Vasto 
Intermédio. 

(B) Reto Femoral, Vasto Medial, Vasto Intermédio e 
Vasto Lateral. 

(C) Tensor da Fáscia Lata, Vasto Medial, Vasto Lateral e 
Vasto Intermédio. 

(D) Iliopsoas, Vasto Medial, Vasto Lateral e Vasto 
Intermédio. 

 
 
 
 
 

24. O ciclo normal da marcha se faz em duas fases: 
Acomodação de Posição e Oscilação. Em relação a essas 
fases, é correto afirmar que 

 
(A) a fase de acomodação de posição ocupa cerca de 

30% do ciclo normal. 

(B) 70% do ciclo normal da marcha é ocupado pela fase 
de oscilação. 

(C) a fase de acomodação de posição é dividida em 
Apoio de Calcanhar, Aplanamento do Pé, 
Acomodação Intermediária e Impulso. 

(D) Aceleração, Aplanamento do Pé, Oscilação 
Intermediária e Desaceleração são as fases da 
Oscilação. 

 
 

25. Com relação ao paciente queimado, é incorreto afirmar 
que 

 
(A) as queimaduras de primeiro e segundo graus 

referem-se às camadas da epiderme, derme e 
hipoderme. 

(B) o terceiro grau acomete epiderme, derme, 
hipoderme, tecido celular subcutâneo e outros, 
inclusive ósseo. 

(C) o fisioterapeuta atua desde a fase hospitalar, como 
parte da equipe de terapia intensiva, até a fase 
ambulatorial. 

(D) a fisioterapia articular e funcional deve ser utilizada 
ainda na fase crítica. 

 
 

26. São indicações da Drenagem Linfática Manual: 
 

(A) Edemas e Linfedemas. 

(B) Edemas Sistêmicos e de origem cardícaca ou renal. 

(C) Trombose Venosa. 

(D) Insuficiência Renal. 
 

 
27. A incontinência urinária pode ser causada por doenças do 

trato urinário, do sistema nervoso e também por uma 
gama de fatores externos. Quanto à sua classificação 
clínica, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Incontinência de Estresse é definida como o 

vazamento de uma grande quantidade de urina 
durante períodos de repouso. 

(B) Incontinência de Transbordamento é definida como 
vazamento da urina associada a uma grande 
necessidade de urinar. 

(C) Incontinência Mista representa uma combinação de 
sintomas das incontinências de transbordamento e 
de urgência. 

(D) Incontinência de Estresse é definida como 
vazamento de uma pequena quantidade de urina 
durante períodos com elevação de pressão intra-
abdominal, como tossir, rir, espirrar e levantar 
objetos. 
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28. Em relação às doenças do sistema nervoso que causam 
paralisia, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Monoplegia: Envolvimento de uma extremidade do 

corpo. 

(B) Hemiplegia: envolvimento apenas da extremidade 
superior de um lado do corpo. 

(C) Paraplegia: envolvimento de ambas extremidades 
inferiores. 

(D) Quadriplegia: envolvimento das extremidades 
superiores e inferiores. 

 
 

29. A Doença de Parkinson caracteriza-se, clinicamente, por 
uma tríade de manifestações clínicas, que são: 

 
(A) confusão mental, alucinações e delírios. 

(B) depressão, tremor e confusão mental. 

(C) tremor, rigidez e acinesia. 

(D) rigidez, tremor e confusão mental. 
 

 
30. Correlacione as deficiências características dos dois tipos 

de demência DA (Doença de Alzheimer) e DP (Doença de 
Parkinson) e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
 
 
 
 
DA (Doença de Alzheimer)  
 
 
DP (Doença de Parkinson) 
 

 
(   ) Postura claramente 

perturbada por 
tremores mais ou 
menos fortes. 

(   ) Tônus pouco ou nada 
afetados. 

(   ) Cognição e raciocínio 
claramente afetados. 

(   ) Paciente apático ou 
depressivo. 

(   ) Paciente 
indiferenciado ou 
desinibido. 

 
 

(A) DP/ DP/ DA/ DP/ DA 

(B) DP/ DA/ DA/ DP/ DA 

(C) DP/ DA/ DP/ DA/ DP 

(D) DA/ DP/ DA/ DP/ DA 
 

 

31. Com relação aos Volumes Pulmonares, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) O volume Corrente é o volume de ar inspirado em 

cada ciclo ventilatório normal. 

(B) O volume de Reserva Inspiratória é o volume de ar 
que, por meio de uma inspiração forçada, ainda 
pode ser inspirado. 

(C) O volume de Reserva Expiratória é o volume de ar 
que ainda pode ser expirado ao final de uma 
expiração de volume corrente normal. 

(D) O volume Residual é o volume de ar que permanece 
nos pulmões, mesmo ao fim das mais vigorosas das 
expirações. 

32. Sobre as doenças pulmonares Obstrutivas Crônicas, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) A Bronquite Crônica é definida clinicamente por 

tosse e expectoração persistente por mais de três 
meses, durante dois anos consecutivos, pelo menos. 

(B) O Enfisema é definido morfologicamente pelo 
alargamento anormal e permanente dos espaços 
aéreos, situados além dos bronquíolos terminais, 
acompanhado pela destruição das paredes 
interalveolares. 

(C) A Asma é uma doença caracterizada por um estado 
de hiporreatividade dos brônquios com obstrução 
das vias aéreas, cuja gravidade muda com o tempo, 
espontaneamente ou sob o efeito do tratamento ou 
de manobras provocadoras. 

(D) As grandes categorias de Asma são: Asma 
Extrínseca ou Alérgica e Asma Intrínseca. 

 
 

33. A Resolução nº 424/2013 estabelece o Código de Ética e 
Deontologia da Fisioterapia. Segundo essa resolução, 
quanto a responsabilidades no exercício da fisioterapia, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O fisioterapeuta deve atuar em consonância à 

política nacional de saúde, promovendo os preceitos 
da saúde coletiva no desempenho de suas funções, 
cargos e cidadania somente quando exercer a 
profissão no setor público. 

(B) O fisioterapeuta pode substituir a titulação de 
fisioterapia por expressões genéricas, que estejam 
no seu ramo de atuação, tais como: terapeuta 
corporal, terapeuta de mão, terapeuta funcional, 
terapeuta holístico, entre outros. 

(C) Quanto à divulgação profissional, somente anúncios, 
placas e impressos devem seguir os preceitos do 
código de ética, estando a Internet livre para a 
divulgação, sem seguir o código. 

(D) Quanto ao sigilo profissional, é proibido ao 
fisioterapeuta fazer referência a casos clínicos 
identificáveis, salvo quando autorizado pelo cliente-
paciente-usuário ou seu responsável legal. 

 
 

34. Paciente do sexo feminino, 45 anos, ex-atleta, obesa, 
relata dor “cortante” no calcanhar direito. A dor inicia forte 
pela manhã, ao colocar o pé no chão, sentindo melhora ao 
longo do dia. A paciente possui pé chato, não tem 
histórias de quedas ou traumas. É correto afirmar que o 
diagnóstico clínico mais provável, após o exame físico, é 

 
(A) Artrite Reumatoide. 

(B) Pé Diabético. 

(C) Fascite Plantar. 

(D) Neuroma de Morton. 
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35. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 
A postura pode ser uma apresentação de várias 

colunopatias que devem ser analisadas minuciosamente. Os 

ombros e a pelve devem ser nivelados e os ossos, assim como 

os tecidos moles de ambos os lados, devem ser simétricos. 

Quando o paciente está em pé, a inclinação para um dos lados 

pode sugerir _____________. Em visão lateral, a presença de 

uma discreta ______________ lombar é _____________. 

Eventualmente, uma ____________ acentuada (deformidade de 

Gibbus) pode estar presente.  

 
(A) escoliose/ lordose/ normal/ cifose 

(B) cifose/ lordose/ anormal/ retificação 

(C) escoliose/ retificação/ normal/ cifose 

(D) lordose/ escoliose/ anormal/ cifose  
 

 
36. A transição da incapacidade e da dependência física para 

a independência, durante o primeiro ano de vida depois do 
nascimento, é muito importante para a criança e para a 
família. Uma vez que a criança ganha controle sobre seu 
corpo e é capaz de resistir à força da gravidade, novos 
mundos estarão abertos para a exploração e o bebê 
estará menos dependente dos pais para ser segurado e 
carregado. Quanto ao desenvolvimento motor normal, no 
primeiro ano de vida, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) O primeiro movimento ativo da criança contra a 

gravidade é o levantar e girar a cabeça de um lado 
para o outro. 

(B) A tendência a manter uma postura fletida e a voltar a 
ela quando liberado de uma posição estendida é 
chamada de “tônus flexor”. 

(C) O terceiro trimestre é marcado por grandes 
progressos no combate à força da gravidade. O 
bebê começa esse trimestre com a capacidade de 
manter a cabeça alinhada em relação ao corpo e 
avança até a habilidade de sentar-se sozinho por 
curtos períodos de tempo. 

(D) No final do terceiro trimestre, o movimento da 
posição sentada para a quadrúpede (de gatas) 
também é adquirido com facilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Com relação às técnicas em fisioterapia respiratória, 
correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
1. Técnicas de higiene 

brônquica. 
2. Técnicas de 

reexpansão e 
desinsuflação 
pulmonar. 

 

(   ) Vibração torácica. 
(   ) Compressão torácica. 
(   ) Inspiração abreviada 

e freno labial ou 
retardo. 

(   ) Tosse. 

 
(A) 1/ 2/ 2/ 1 

(B) 1/ 1/ 2/ 1 

(C) 2/ 1/ 2/ 1 

(D) 2/ 2/ 1/ 2 
 

 
38. Os reflexos primitivos estão ligados à obtenção de 

alimentos e à proteção do bebê. Com relação a esses 
reflexos, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) MORO: flexão dos braços em resposta a um ruído 

alto ou outras situações. 

(B) PISCAR: Os olhos se fecham em resposta à luz ou a 
ruídos fortes. 

(C) MARCHA: quando o bebê é seguro em pé e movido 
para a frente, começa a dar passos ritmados. 

(D) SUCÇÃO: o bebê suga quando um objeto é 
colocado em sua boca. 

 
 

39. São princípios de tratamento do Método Bobath, exceto: 
 

(A) inibir a atividade reflexa. 

(B) facilitar os padrões motores normais. 

(C) fornecer o máximo de informações propioceptivas e 
estereoceptivas. 

(D) inibir padrões de movimento normais. 
 

 
40. São efeitos da atividade física, no sistema cardiovascular, 

em pessoas bem treinadas, exceto: 
 

(A) aumento da pressão arterial. 

(B) desenvolvimento do músculo cardíaco. 

(C) aumento dos vasos capilares. 

(D) melhora da capacidade respiratória. 
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